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José Saloio é natural de Salir de Matos e trabalhou na tipogra-
fi a Minerva Caldense e na Rol antes de emigrar, em 1971, para a 
Alemanha, onde fi cou 36 anos. Lembra-se de ver na televisão ale-
mã um mapa de Portugal com um círculo a assinalar as Caldas da 
Rainha. Foi a 16 de Março de 1974 e, para sua surpresa, a sua terra 
era notícia a nível mundial. Recorda-se também do 25 de Abril e ver 
Mário Soares a falar a um canal alemão.
Actualmente, ele e a esposa, Lurdes, dividem o tempo entre os dois 
países. Por cá divertem-se em caminhadas e entretidos no jardim e 
na horta. Na Alemanha têm dois fi lhos e quatro netos.  Pág. 4 e 5
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Jorge Sampaio destacou 
“determinação e árduo 
trabalho” de João Serra 
na criação da ESAD

17 de Maio
Dia Internacional da Reciclagem

O professor coordenador do Instituto Politécnico de Leiria (IPL), 
João Serra,  jubilou-se e deu a sua última aula, no passado dia 9 
de Maio, na ESAD. A cerimónia contou com a presença do antigo 
Presidente da República, Jorge Sampaio, que destacou a lealdade, 
perspicácia e capacidade de persuasão do seu assessor e chefe da 
Casa Civil, assim como o contributo que deixa no mundo das Artes, 
da Cultura e da Educação. 
Na plateia, a escutá-lo, estavam várias gerações de estudantes, po-
líticos, familiares e amigos.    Centrais

Salão da Marotice 
teve pouca gente
O primeiro Salão da Marotice não conseguiu atrair as massas e 
teve pouco público. Ainda assim, devem ter sido poucos mas 
bons porque os expositores que falaram à Gazeta das Caldas não 
se queixaram das vendas. O evento juntou diferentes gerações 
de autores, mostrou uma grande diversidade de falos e provou 
que existe um grande potencial do “dito”, que desperta sempre 
sorrisos a quem passa.  Pág. 2 e 3

Ministra da Saúde estará 
amanhã no Bombarral

A ministra da Saúde, Marta Temido, 
estará amanhã, 18 de Maio, no 
Bombarral para inaugurar a pri-
meira edição do Fórum Saúde. A 
governante deverá ser confronta-
da com a ideia de um novo hospi-
tal para o Oeste, assunto que tam-
bém estará em destaque durante 
a manhã, com as intervenções de 
Miguel Carpinteiro (hospital de 
Setúbal), Nelson Baltazar (Centro 
Hospitalar Universitário de Lisboa 
Norte) e Ricardo Fernandes (pre-
sidente da Câmara do Bombarral).
À hora do fecho desta edição, 
o Ministério da Saúde não tinha 
confirmado ao nosso jornal se as 
termas das Caldas iriam reabrir no 
15 de Maio nem se a governante 
estaria presente nas celebrações 
do Dia da Cidade. 
O Bombarral, desde que a Câmara 
virou PS, tem sido contemplado 
com a presença de membros do go-
verno. Em Novembro do ano pas-
sado o primeiro ministro, António 
Costa, e o ministro da Agricultura, 
Capoulas dos Santos, estiveram na-

quele município a assinar a con-
signação da rede de rega que tem 
o seu epicentro em Óbidos (sem 
que o executivo deste último tives-
se sido, sequer, avisado). 
Em Julho de 2018 estiveram no 
Bombarral os secretários de Estado 
da Internacionalização, Eurico 
Brilhante Dias, e das Comunidades 
Portuguesas, José Luís Carneiro. Já 
este ano, em Março, o município foi 
visitado pelo secretário de Estado 
da Defesa do Consumidor, João 
Torres.  C.C. / F.F.

José Saloio assistiu na Alemanha 
ao 16 de Março e ao 25 de Abril

Caldas da Rainha vai passar a cobrar taxa 
de resíduos sólidos urbanos

A Câmara das Caldas vai passar a co-
brar taxa de gestão de Resíduos Sólidos 
Urbanos (RSU), que neste município de-
verá ter um custo médio de 3,47 euros 
mensais por cliente doméstico. A pro-

posta de regulamento foi apresentada na 
Assembleia Municipal de 7 de Maio e está 
agora em período de discussão pública, 
não devendo ser implementada antes do 
Verão. 

Os deputados aprovaram por unanimidade 
um voto de louvor, subscrito por todos os 
partidos, a Rui Correia, professor na EB de 
Santo Onofre, que venceu a segunda edição 
do Global Teacher Prize Portugal.  Pág. 10
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